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Búið er að vera líflegt í 
Hafnarfirði undanfarna daga, 
meira en hægt er að fjalla um 
í blaðinu í dag. Hafnfirðingar 
fjölmenntu á þjóðhátíð í 
miðbæinn og Víkingahátíðin 
á Víðistaðatúni var mjög vel 
sótt og ánægja með þessa 
viðburði. 

Skoðið myndir frá þessum 
atburðum og fleirum á frétta
síðunni fjardarfrettir.is 

Á morgun, kl. 15 verður 
bein úsending á stórskjá á 
Thorsplani frá leik Íslands og 
Nígeru á HM í knattspyrnu 
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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

Þessi unga stúlka naut sín vel á hátíðarhöldunum á 17. júní.

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Strandgata 75 I 583 6000 I vonmathus.is I facebook.com/vonmathus

hafnfirski fréttavefurinn

Sendu inn fréttaskot á:  fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Skoðaðu nýjustu fréttirnar - eða leitaðu í fréttasafninu 

www.fjardarfrettir.is

Stofnuð 1983

Sérlega falleg 4ra herbergja 
endaíbúð á efri hæð í góðu sex 
íbúða húsi í Áslandinu.  Mjög góð 
og vel staðsett eign innan hverfisins, 
allt sér, útsýni. 

Sérlega glæsilegt vandað einbýli 
með bílskúr, vel staðsett á glæsi-
legum útsýnisstað í Áslandshverfi. 
Fallegar innréttingar.  Jaðarlóð við 
ósnortna náttúruna.

Glæsileg 3ja-4ra herbergja íbúð á  
1. hæð í glæsilegu nýtískulegu 
fjölbýli við höfnina í Hafnarfirði. 
Stæði í bílahúsi. Eign í sérflokki. 
LAUS STRAX. 

BLIKAÁS 11 NORÐURBAKKI 7C

119 m² 48,9 millj. kr. 302 m² 104,9  millj. kr. 123,3 m² Verðtilboð  

SKÓGARÁS 5
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546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Þjóðhátíð, Víkingahátíð 
og heimsmeistaramót

Horft á landsleik við Nígeríu á stórskjá á Thorsplani á morgun

http://www.fjardarfrettir.is
http://www.fjardarfrettir.is
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Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Ný bæjarstjórn tók við í gær 
eftir að bærinn hafði í raun verið 
stjórnlaus í tíu daga. Kannski 
finnst fólki það ekki skipta máli 
en á móti má þá spyrja hvers 
vegna sé verið að setja lög um 

sveitarstjórnir og samþykkja reglur um stjórn 
Hafnarfjarðarkaupstaðar ef ekki á að fara eftir 
þeim? Þetta er vanvirðing við lýðræðið og algjör 
óþarfi.

Það er líka sérstök hefð hjá flokkum sem hafa 
kostað miklu til að komast í bæjarstjórn að halda 
aðeins einn fund og fara svo í mjög langt sumarfrí, 
eins langt og hámarksheimild leyfir. Að vísu 
starfar bæjarráð á meðan og ráðin að hluta en 
bæjarfulltrúar hittast ekki í tvo mánuði!

Fyrsti fundurinn var í gær, eftir að blaðið fór í 
prentun, og þar var á dagskrá að kjósa í ráð, 
nefndir og stjórnir en einnig leggja fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og óháðra (sem 
nú heita aðeins Framsókn í fundarboðinu) fram 
sex tillögur, um aukinn afslátt á gjöldum barna
fjölskyldna, uppbyggingu á hafnarsvæðinu, um 
hreinni og umhverfisvænni bæ, um Mennta setrið 
við Lækinn, um fjölmenningarráð og mót töku
áætlun nýbúa og starfsaðstæður starfsmanna í 
leik og grunnskólum. Þá var á dagskrá breyting á 
aðalskipulagi og deiliskipulagi vegna Ásvalla
brautar en málinu var frestað fram yfir kosningar, 
enda voru óánægjuraddir sem heyrðust úr Ásland
inu sem ekki þótti heppilegt rétt fyrir kosningar.

Þá var á dagskrá kjör og starfsaðstaða kjörinna 
fulltrúa hjá Hafnarfjarðarkaupstað 2018. Ekki var 
ráðgert að samþykkja neitt þar enda aðeins verið 
að leggja fram gögn um málið. Stutt er síðan laun 
kjörinna fulltrúa vor hækkuð verulega hjá Hafnar
fjarðarbæ og í upphafi síðasta kjörtímabils voru 
laun bæjarstjóra hækkuð um 31,5% þar sem verið 
var að ráða mann með sérfræðiþekkingu. Verður 
spennandi að sjá hvort laun bæjarstjóra verði þá 
lækkuð núna.

Það verður forvitnilegt að fylgjast með nýrri 
bæjarstjórn og fulltrúum hennar í bæjarráði en ytri 
aðstæður hafa undanfarin ár verið bæjarfélögunum 
mjög hagstæðar en ekki hægt að treysta á það til 
lengdar. 

Skuldir hafa ekki lækkað en tekjur hafa aukist. 
Hvenær verða skuldirnar lækkaðar? 

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 24. júní

Messa kl. 11
Ferming 

Allir velkomnir

Hjólreiðamessa á Jónsmessu
Lagt af stað frá Hafnarfjarðarkirkju kl 10.30

Sjá aðra auglýsingu hér í blaðinu

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 24. júní

Hjólreiðamessa 
í Hafnarfirði og Garðabæ

Komið við í Víðistaðakirkju kl. 11:00.

Stund í kirkjunni og hressing í safnaðarsal.

Sjá nánar á vidistadakirkja.is

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted
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AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÍBÚAFUNDUR
Miðvikudaginn 27. júní kl. 17 á Norðurhellu 2

Vegna tillögu að deiliskipulagsbreytingu við Hrauntungu

Boðað er til íbúafundar þar sem tillaga að uppbyggingu við 
lóðina að Hrauntungu 5 verður kynnt. Þar gefst tækifæri til 
að fara yfir tillöguna og ræða við skipulagshöfunda.

Fundurinn er góður vettvangur til að ræða málin og gefur 
íbúum tækifæri til að koma á framfæri sínum sjónarmiðum. 

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

Álfahátíð í Hellisgerði verður haldin 
í annað sinn nú á Jónsmessunni á 
sunnudag.

Að sögn Tinnu Bessadóttur í Litlu 
álfabúðinni í Hellisgerði, verður garð
urinn fullur af álfum og Hellisgerði 
gerður að þeim ævintýralega stað sem 
hann í raun er. Tinna og Alexandra Eir 
Andrésdóttir hafa staðið að undir
búningi hátíðarinnar.

Hátíðin hefst á álfagöngu frá 
Flensborgarskóla að Hellisgerði kl. 13 
og segir Símon Jón Jóhannsson frá 
sögulegum álfastöðum sem eru þar á 
leið. Allir eru velkomnir í gönguna.

Fjölbreytt dagskrá verður svo í 
Hellis gerði til kl. 16.

ÞÓRUNN ANTONÍA 
FRUMFLYTUR LAG

Þórunn Antonía verður við stjórnina 
á sviðinu og syngur m.a. nýtt lag 
sérstaklega ætlað Álfahátíð. 

Ronja Ræningjadóttir skemmtir, 
Boðið verður upp á barnanudd, Lista
hópur vinnuskólanns flytur álfaleikþátt 
og verður á vappi um garð inn, nem
endur úr Listdansskóla Íslands dansa 
álfadansa, álfakóngur og álfadrottning 
verða á svæðinu, andlitsmálun verður i 
boði, fjölskyldu jóga, Ólafur Stefáns
son segir álfasögur, álfaleit verður með 
glæsilegum vinningum og Annríki 
kynnir íslenska þjóðbúninginn.

Aðgangur er ókeypis en vöfflur, 
heitir drykkir og aðrar veitingar verða 
til sölu á staðnum

Álfahátíð í 
Hellisgerði

Jónsmessustemmning á sunnudag – Frítt inn

Tinna Bessadóttir og Alexandra Eir Andrésdóttir standa að hátíðinni.
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Fyrir skömmu fór fram úthlutun 
íþróttastyrkja fyrir yngri en 18 ára iðk
endur aðildarfélaga ÍBH samkvæmt 
samningi milli ÍBH, Rio Tinto og 
Hafnar fjarðarbæjar. Úthlutað var í 
höfuðstöðvum Rio Tinto á Íslandi í 
Straumsvík. Samningur hefur verið í 
gildi frá árinu 2001 á milli Íþrótta
banda lags Hafnar fjarðar, Rio Tinto og 
Hafnarfjaðarbæjar. Samningar hafa 
verið gerðir til þriggja ára í senn og er 
nýjasti samningurinn frá árinu 2017 og 
lýkur honum í árslok 2019. Rio Tinto 
og Hafnarfjarðarbær greiða 10 milljónir 
á ári hvor aðili inn í samstarfið til 
stuðnings íþróttum barna og unglinga í 
Hafnarfirði. Nú var fyrri úthlutun ársins 
úr sjóðnum eða 60% vegna iðkenda
fjölda sem æfir reglulega í félögunum 
og jafnréttis hvata, samtals 12 milljónir. 
Óskað var eftir umsóknum frá aðildar
félögum ÍBH í aprílmánuði og sóttu 12 

félög um stuðning úr sjóðn um. Eftirtalin 
félög fá stuðning út frá samningi og 
umsóknum:
FH kr. 3.188.653.
Fimleikafélagið Björk kr. 2.206.070.
Haukar kr. 1.879.807.
Sundfélag Hafnarfjarðar kr. 999.655.
Brettafélag Hafnarfjarðar kr. 838.420.
Badmintonfélag Hafnarfjarðar kr. 

517.848.
Golfklúbburinn Keilir kr. 356.613.
Hestamannafélagið Sörli kr. 349.026.
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar kr. 

320.573.
Siglingaklúbburinn Þytur kr. 216.244.
Íþróttafélagið Fjörður kr. 83.463.
Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar kr. 

43.628.
Jafnréttishvataverðlaun 2018 hlutu 

Brettafélag Hafnarfjarðar kr. 500.000 
og Badmintonfélag Hafnarfjarðar kr. 
500.000. 

11 milljónir til tólf 
íþróttafélaga

Hafnarfjarðarbær og Rio Tinto styrkja íþróttaiðkendur

LÆKJARGATA 34 c • HAFNARFJÖRÐUR • WWW.GULLSMIDJAN.IS

Hún hring minn ber
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Þjóðhátíð í Hafnarfirði – Svipmyndir úr bæjarlífinu

Fleiri myndir má sjá á www.fjardarfrettir.is
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Þjóðhátíð í Hafnarfirði – Svipmyndir úr bæjarlífinu

Fleiri myndir má sjá á www.fjardarfrettir.is
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KNATTSPYRNA: 
21. júní kl. 18.30, Ásvellir 

Haukar - Þróttur,  1. deild  karla

24. júní kl. 15, Kaplakriki 
FH - Valur,  úrvalsdeild kvenna

25. júní kl. 18, Akranes 
ÍA - FH  bikarkeppni karla

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  ÍR: (miðv.dag)

Breiðablik  FH: 31
Haukar  Fylkir: 21 

ÚRSLIT KARLA:
Valur  FH: (miðv.dag)
FH  Víkingur R.: 30

húsnæði í boði
95 fermetra 3 herbergja íbúð í 

Áslandi laus til  leigu.  
Upplýsingar í síma 868 3633.

þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

Garðsláttur í einum grænum. 
Tek að mér garðslátt í smærri og stærri 

görðum. Hagstætt verð. Geri tilboð.  
Uppl. í s. 845 21 00. 

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

ÍÞRÓTTIR

v/Kaldárselsveg
555 6455 - 894 1268

www.skoghf.is

Tré og 
runnar
í garðinn 

þinn

Krókur er lítill bárujárnsklæddur 
bursta bær við Garðakirkju í Garða
hverfi við Garðaholt, skammt frá 
mörkum Garðabæjar og Hafnarfjarðar. 
Stutt ganga er frá Hafnarfirði í Krók 
enda hafa Hafn firðingar verið tíðir 
gestir á safninu. Krókur minnir að 
nokkru leyti á Siggubæ í Hafnarfirði 
sem er varðveittur sem sýnishorn af 
heimili verkamanns og sjómanns frá 
þessum sama tíma.

Bærinn var endurbyggður úr torfbæ í 
nokkrum áföngum á fyrri hluta 20. 
aldar og er elsti hlutinn frá 1923. Fyrstu 
árin bjó ekkjan Jóhanna Jóhannsdóttir í 
Króki ásamt sex börnum og Halldóru 
móður sinni. Krókur var síðan 
stækkaður árið 1934 þegar Þorbjörg 
Stefanía Guðjónsdóttir og Vilmundur 
Gíslason fluttu þangað með fjögur börn 
og móður Vilmundar, Guðrúnu Sveins
dóttur. 

Þorbjörg og Vilmundur voru síðustu 
ábúendur í Króki. Þau áttu kýr, hænsni 

og kindur og ræktuðu grænmeti. Auk 
þess unnu bæði úti og á meðan annaðist 
Guðrún börnin. 

Þorbjörg lifði mann sinn og bjó í 
Króki þangað til hún dó árið 1985. Eftir 
það buðu erfingjar þeirra Vilmundar 
Garðabæ að eignast húsin með innbúi 
gegn því að bærinn yrði varðveittur. 
Garðabær tók við Króki árið 1998 og 

var hann þá gerður upp undir stjórn Jon 
Nordsteien arkitekts og Einars Hjartar
sonar húsasmíðameistara. Yngstu 
dætur hjónanna í Króki, Elín og Vil
borg, höfðu umsjón með hvernig hús
mun um var raðað þannig að allt stendur 
eins og í tíð móður þeirra enda hefur 
skapast sú tilfinning að gamla konan 
hafi bara rétt skroppið af bæ. 

Ómetanlegt er að bæði híbýli og 
innbú eru varðveitt sem heild í Króki 
og þarna má sjá gott dæmi um húsakost 
og lifnaðarhætti alþýðufólks á fyrri 
hluta 20. aldar.

Opið er í Króki kl. 1317 alla sunnu
daga í sumar og ókeypis inn. Safnvörður 
er á staðnum og veitir leiðsögn.

Burstabærinn Krókur 
Burstabær rétt við bæjarmörkin sem opinn er alla sunnudaga í sumar

Bærinn Krókur stendur gegnt Garðaholti, skammt frá Garðakirkju.

Fimm skáld ætla að seiða inn sumarið 
á álfahátíðinni í Hellisgerði með skálda
máli á Jónsmessukvöld í Hellis gerði 
undir berum himni, enda ekki vanþörf á 
í rigningartíðinni sem hefur geisað 
undanfarið. Jónsmessukvöld ber upp á 
sunnudagskvöld 24. júní. Upplesturinn 
hefst klukkan 21 og verður við litlu 
tjörnina. Rithöfundarnir munu lesa upp 
sólarljóð fyrir gesti. Skapa á notalega 
stemmingu, það verða teppi og púðar til 
að sitja á, einnig eru bekkir fyrir þá sem 
eiga erfitt með að sitja á jörðinni. Hægt 
verður að kaupa heitt kakó/kaffi/te og 
vöflur í Litlu álfabúðinni.

Þórdís Helgadóttir er svikaskáld, leik
skáld og sjálfstætt starfandi texta smiður. 
Hún er búsett í hjarta Hafnar fjarðar. 
Fyrsta bók hennar, smásagna safnið 
Keisara mörgæsir, er væntanleg 2018. 

Lárus Jón Guðmundsson er Hafn firð
ingur með sterkar rætur vestur í hrjóstr
uga Ketildali Arnarfjarðar og birki gróna 
ása Borgarfjarðar. Hann býr í grennd við 
Hellisgerði sem var honum innblástur í 
Ljúflingsljóðum, kvæðabók fyrir börn 
(2013). 

Júlía Margrét Einarsdóttir er skáld og 
kvikmyndagerðakona búsett í Los Ang 
eles. Hún gaf nýverið út ljóða bók ina 
Jarð ar berjatungl. Þriðja bók hennar, 
Drottningin á Júpíter, kemur út í haust. 

Eyrún Ósk Jónsdóttir vann bók 
menntaverðlaun Tómasar Guð munds
sonar 2016. Auk þess að senda frá sér 
fjórar skáldsögur, þrjár ljóða bækur og 
eina myndskreytta barnabók hefur 
Eyrún skrifað leikrit, kvik mynda handrit, 
greinar og fyrirlestra um friðar mál.

Eygló Jónsdóttir situr í ritnefnd fyrir 
tímaritið Mannúð, sem fjallar um frið og 
mannréttindi. Hún hefur skrifað fjölda 
greina í blöð/tímarit og ljóð eftir hana og 
sögur hafa birst í safnritum.

Sólarljóð í Hellisgerði
Fimm skáld seiða inn sumarið á Jónsmessukvöldi

Heiðdís Lárus Eyrún EyglóJúlía
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Í Gaflaraleikhúsinu æfir íslensk
breski leikhópurinn Rokkur Friggjar 
nýtt verk. Verkið heitir ForgetMeNots 
eða Gleymmérey og gerist í Hval
firðinum árið 1940.

Siggi og Gréta ólust upp saman. Þau 
spiluðu fótbolta saman, þau fóru á böll 
saman og þegar herinn kom, fóru þau 
að vinna í bröggunum saman. Svo kom 
Thomas. Bæði Siggi og Gréta hrifust af 
myndarlega breska dátanum, en Siggi 
og Thomas áttu saman leyndarmál sem 
gæti breytt öllu. 

„Leikritið er ástandssaga frá nýju 
sjónarhorni og sýnir ástarsamband milli 
tveggja karlmanna. Þessi hlið ástandsins 
hefur fengið litla sem enga umfjöllun, 
og hefur leikhópurinn lagt sig fram um 
að gera sína eigin rannsóknarvinnu 
meðfram æfingum. Í gegnum þá vinnu 
höfum við komist í samband við full
trúa frá breska hernum, en herinn hefur 
sýnt verkinu mikinn áhuga og bauð 
okkur að koma á Edinborgarhátíðina á 
sínum vegum,“ segir í tilkynningu frá 
leik hópnum. 

Sýningin hefur þegar vakið mikla 
athygli á Bretlandseyjum þar sem 
hópnum hefur einnig verið boðið að 
sýna í hinu sögufræga Charterhouse, í 
eina hásætissalnum utan Westminster í 
London. Þar sýna þau fyrir bræðra
regluna sem í húsinu býr. 

Hópurinn hlaut einnig styrk frá Eras
mus+ fyrir samstarfsverkefni milli 
landa, en eftir sýningar á Íslandi mun 
sýningin fara til London og svo til 
Edin borgar á Fringe hátíðina þar. 

Á EdFringe hátíðinni fer Rokkur 
Friggjar í samstarf við breska herinn, 
sem sér þeim fyrir sýningarými og 
vinn ur með þeim að pallborðsumræðum 
um hinsegin málefni, herinn á Íslandi 
og listirnar. 

ForgetMeNots er frumsýnt í Gafl
araleikhúsinu á morgun, föstudag en 
sýningar verða daglega til 27. júní. 

Verkið verður einnig sýnt í Frysti
klefanum á Rifi þann 29. júní og verður 
svo með í Reykjavík Fringe Festival 4., 
6. og 8. júlí.

Forget-Me-Nots frumsýnt á morgun
Íslensk-breski leikhópurinn Rokkur Friggjar sýnir aðra hlið á „ástandinu“ í Hvalfirði 1940

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði 
óskar eftir aðstoðarmanni í eldhús  

fyrir skólaárið 2018-2019. 
Starfshlutfall 100%. 

Leitað er að einstaklingi með reynslu af því að starfa í 
mötuneyti, jákvætt hugarfar og ríka þjónustulund. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf  
þann 15. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Erla Ragnarsdóttir, 
aðstoðarskólameistari í síma 694 7594. 
Umsóknum ber að senda á netfangið  

flensborg@flensborg.is fyrir 3. júlí næstkomandi.

Flensborgarskólinn er heilsueflandi framhaldsskóli í Hafnarfirði 
sem starfar eftir áfangakerfi og leggur mikla áherslu á jákvæða 
menntun. Á heimasíðu skólans er að finna frekari upplýsingar 

um helstu áherslur og stefnu skólans, www.flensborg.is

Heilsueflandi
framhaldsskóli

Mynd frá æfingu á leikritinu.

Á laugardaginn verður haldinn 
útivistar og fjölskyldudagur í skógum 
undir merkinu Líf í lundi. Markmið 
hans er að fá almenning til að heimsækja 
skóga landsins og stunda hreyfingu, 
njóta samveru og upplifa skóga og 
náttúru landsins. Boðið verður upp á 
fjölbreytta viðburði í átján skógum um 
allt land, bæði rótgróna viðburði eins 
og Skógardaginn mikla og Skógardag 
Norðurlands og nýja viðburði.

Að deginum standa Skógræktarfélag 
Íslands og aðildarfélög þess, Skóg

ræktin og Landssamtök skógareigenda, 
í samvinnu við önnur félagasamtök.

Skógræktarfélag Hafnarfjarðar verð
ur með fjölskyldudag á svæði sínu við 
Kaldárselsveg og hefst hann kl. 14.

Skógarganga verður með Árna Þór
ólfssyni skógarverði um Höfðaskóg og 
nágrenni en lagt verður af stað kl. 14.30 
og stendur hún í um klukkustund.

Kynning á ratleik verður kl. 14.30 en 
pylsur og kaffi verða í boði á hlaðinu.

Úrslit í ratleik kynnt og verð launa
afhending verður svo kl. 16.30.

Líf í lundi 
Fjölskyldudagur í Höfðaskógi á laugardaginn
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Smelltu á 
LIKE  

og skoðaðu myndir 
á Facebooksíðu 

Fjarðarfrétta

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á 

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

fjardarfrettir.is

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.

Tilvalinn staður fyrir 
einkasamkvæmi stærri  

og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

 Sumarið 2018

Rat 
leikur 
Hafnarfjarðar

Þú getur tekið þátt!

facebook.com/ratleikur

www.ratleikur.blog.is

Vinsamlegast færið merkið EKKI úr stað!

Ratleikur Hafnarfjarðar 2018
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Ratleikurinn stendur til 24. september 2017. 

Eftir það er vel þegið að merkjunum sé skilað í 

þjónustuver bæjarins í Ráðhúsinu. 

Látið gjarnan vita á Facebooksíðunni  

ef þið hafið tekið merki og skilað. 

Aðalstyrktaraðili:

RAT-018

21

Markmiðið með leikn um er að hvetja til útivistar og náttúru skoðunar í fjöl breyttu landi upplands 
Hafnarfjarðar og um leið að vekja athygli á þeim fjölmörgu perlum sem leynast í okkar næsta nágrenni.

Ratleikskortin má fá á sundstöðum, í bókasafninu, ráðhúsinu, bensínstöðvum, í Fjarðarkaupum, 
Fjallakofanun, Altis, og víðar. Fylgstu með á www.facebook.com/ratleikur

Stendur til 25. september

Ratleikur 
Hafnarfjarðar

 Sumarið 2018

Rat 
leikur 
Hafnarfjarðar

Fjallgrensbalar Burnirót Hrauntungustígur

Sveinshellir Kýrskarð /Dalaleið Hrauntunguskúti

Virkjanir 
– ganga

Í sumar verður boðið upp á 
menningar og heilsugöngur 
öll fimmtudagskvöld kl. 20. 
Flestar göngur taka um 
klukku   stund. Þátttaka er 
ókeyp is og allir velkomnir.

Í kvöld, fimmtudag verður 
gengið frá Hafnarborg í göngu 
sem nefnist Virkjun Hamars
kots lækjar þar sem Steinunn 
Guðnadóttir leiðir göngu um 
virkjanastaði Jóhannesar J. 
Reykdal. 

Ísland - 
Króatía

Bein útsending verður frá 
landsleik Íslands og Króatíu á 
HM í knattspyrnu þriðjudaginn 
26. júní kl. 18.

Risaskjá verður komið fyrir 
á Thorsplani og áhugasamir 
fótboltaunnendur geta glaðst 
saman yfir spennandi fótbolta.

http://www.facebook.com/fjardarfrettir

